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V7V3'? j31, Namení 0 nejvyšsí míře učební povinnosti státních ředitelů a profesorů
na středmch školách a učitelských ústavech a o výši odměn za hodiny ji převyšující l ."f111' ° nej>yŠŠÍ raíře užební Povinnosti státních ředitelů, profesorů a učitelů na
školách průmyslových a obchodních a na odborných školách pro ženská povolání, jakož i o vý«i
odměn za hodiny ji převyšující. - 133. Nařízení o úpravě služebních a platových poměrů
mzsicn organu silničních, mostních a vodních v oboru ministerstva veřejných prací.

131.
Vládní nařízení
ze dne 17. července 1928

Do nejvyšší výměry učební povinnosti se
započítává:

o «ejvyšší míře učební povinnosti státních
ředitelů a profesorů na středních školách a
učitelských ústavech a o výši odměn za hodiny
ji převyšující.

L ředitelům v II. stupnici funkčního
služného jedna týdenní hodina nauková vždy
za každé další dvě třídy, převyšující osm tříd,
čítajíc v to pobočky stejného i jiného jazyka
vyučovacího a třídy škol přiřaděnych (abiturientského kursu, ústavů pro vzdělání učitelek
domácích nauk a pěstounek, cvičné školy a
pod.), ale bez zřetele na jinojazyčné pobočky
se zvláštním správcem, a dvě týdenní hodiny
naukové za účast na praktickém výcviku cho
vanců (chovanek) učitelských ústavů a odbor
ných ústavů přidružených ;

nndhfsf
československé nařizuje
f0o
86 zako?a ze dne 24. června 1926, č.
služebníci/1 n'’ ° “pyavě Platových a některých
tnlSř P0merů statních zaměstnanců
(platového zakona):
§ 1.
Qf1 \ Nej vyšší výměra učební povinnosti
lání)9 /1 iec^telů a profesorů na středních škoká .i \ na ^y^lriasíích všech typů a na reálC 1 a^na u^ítelských ústavech se stanoví
^ředitelů 8 týdenními hodinami na-

2. ředitelům i profesorům:

a) úkol učitele třídního jednou týdenní ho
dinou naukovou v třídách, které mají více než
dvacet řádných žáků;
b) oprava písemných prací z jazyka vy
Profesorů 21 hodinami týdenními učovacího jednou týdenní hodinou naukovou
v naukových předmětech a 25 hodinami tý- a z jiných povinných jazyků jednou týdenní
nnimi v jiných předmětech.
půlhodinou naukovou za každou třídu;
(-) Ministr školství a národní osvěty ustac) správa rozsáhlých sbírek učebných po
ovi v dohodě s ministrem financí, které vy- můcek fysikálních, chemických a přírodopis
•covací předměty jest pokládat! za naukové a ných a rozsáhlých knihoven jednou týdenní
liteře za jiné.
hodinou naukovou; ministr školství a národní
(“) Nemá-li ředitel, pokud se týče profesor, osvěty ustanoví v dohodě s ministrem financí,
'Hieovacích hodin jen naukových, přepočtou které sbírky, pokud se týče knihovny, jest poe lono veškeré hodiny vyučovací na hodiny kládati za rozsáhlé;
naukové v poměru, odpovídajícím nejvyšším
d) řízení tělocvičných her tak, že padesát
ýmerám učební povinnosti, stanoveným v od skutečně konaných hodin her se počítá za jed
stavci 1, písm. b).
nu týdenní hodinu naukovou.
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§3.
(O Za každou týdenní hodinu, převyšující
nejvyšší výměru učební povinnosti, trval-li
příslušný úkon nepřetržitě aspoň jeden měsíc
(hodinu přespočetnou), náleží ředitelům a
profesorům odměna, a to za přespočetnou ho
dinu naukovou, po případném přepočtení veš
kerých hodin na hodiny naukové podle §u 1,
odst. 3, až do jedné pětiny nejvyšší výměry
jejich učební povinnosti ročních 480 Kč, nad
tuto míru ročních 600 Kč; u suplujících pro
fesorů činí dotčená odměna až do jedné pětiny
nejvyšší výměry jejich učební povinnosti roč
ních 384 Kč, nad tuto míru ročních 480 Kč.
(2) Končí-li se při zjišťování přespočetných hodin celkový počet zlomkem, pokládá se
každá započatá čtvrtina za úplnou čtvrtinu.
§ 4.
(J) Co jest v tomto nařízení ustanoveno
o ředitelích, platí i o zatímních správcích.
(2) Profesory podle tohoto nařízení, pokud
není jinak stanoveno, jest rozuměti profesory
definitivní, zatímní a suplující.
(3) Hodinou se rozumí časová základna vy
učovacího rozvrhu.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září
1928 a provede je ministr školství a národní
osvěty.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Novák v. r.
Udržal v. r.
černý v. r.
Najman v. r.
Dr. Tiso v. r.

Dr. Hodža v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr, Nosek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Gazík v. r.

132,
Vládní nařízení
ze dne 17. července 1928
o nejvyšší míře učební povinnosti státních ře
ditelů, profesorů a učitelů na školách průmy
slových a obchodních a na odborných školách
pro ženská povolání, jakož i o výši odměn za
hodiny ji převyšující.

Vláda republiky československé nařizuje po
dle §u 86 zákona ze dne 24. června 1926, č.

103 Sb. z. a n., o úpravě platových a někte
rých služebních poměrů státních zaměstnanců
(platového zákona):
§ 1.
(1) Nejvyšší výměra učební povinnosti stát
ních ředitelů, profesorů a učitelů na školách
průmyslových a obchodních a na odborných
školách pro ženská povolání se stanoví
a) u ředitelů 13 týdenními hodinami
naukovými,
b) u profesorů a učitelů ^na
ukových předmětech 21 hodinami týdenními,
v předmětech jiných 25 týdenními hodinami,
ve zručnostech a vyučování dílenském 40 ho
dinami týdně.
(2) Ministr školství a národní osvěty usta
noví v dohodě s ministrem financí, které vy
učovací předměty jest pokládati za naukové a
které za jiné a co jest pokládati za zručnosti
a vyučování dílenské.
(3) Nemá-li ředitel, pokud se týče profesor
nebo učitel vyučovacích hodin jen naukových,
přepočtou se jeho veškeré hodiny na hodiny
naukové v poměru odpovídajícím nej vyšším
výměrám učební povinnosti, stanoveným v od
stavci 1, písni. b).
k *------- ------ (i) Do nejvyšší výměry učební povinnosti
se započítává:
1. ředitelům
a) jedna týdenní hodina nauková vždy za
každé další dvě třídy denní školy převyšující
počet dvou denních tříd a půl týdenní hodiny
naukové za každé dvě třídy pokračovací školy,
ale bez zřetele na třídy spravované zvláštním
správcem; šest měsíců kursů staví se na ioveň jedné třídě pokračovací školy;
b) dvě až čtyři týdenní hodiny naukové za
administrativní práce pro dílny na vyšších
školách průmyslových;
2. ředitelům, profesorům a uči
telům
a) úkol učitele třídního jednou týdenní
hodinou naukovou v třídách (celoročních kur
sech), které mají více než dvacet řádných
žáků;
b) oprava písemných prací z jazyka vyučo
vacího, oprava písemných prací z obchodní ko
respondence (písemností) v jazyku vyučova
cím jednou týdenní hodinou naukovou, oprava
písemných prací v jazycích cizích jednou ^tý
denní půlhodinou naukovou za každou třídu
(oddělení);

